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0  плане мероприятий ш  2017-2019 годы 
■до реализации Государственной программы 
развития и функционирования языков 
в Республик© Казахстан на 2011-2020 годы 
в системе зд р а в о о х р а н е н и я

В целях реализации Государственной программы развития и 
функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года
№ 1 1 0 ,  а также Плана мероприятий на 2017-2019 годы.по реализации.
Государственной яряяаммы развития и функционирования языков в 
Республике Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 23, 
ПРИКАЗЫВАЮТ- " '

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2017-2019 годы по 
реализации Государственной программы развития и функционирования языков 
в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в системе здравоохранения (далее -  
План).

2. Комитетам фармации, оплаты медицинских услуг, охраны 
общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан (далее -  Министерство) и их территориальным подразделениям, 
Управлениям здравоохранения областей, г.г. Астана и Алматы (по 
согласованию), подведомственным организациям Министерства обеспечить:

1) реализацию и своевременное исполнение мероприятий, указанных в 
Плане;

 ̂  ̂ 2) представление в Административный департамент Министерства не

3. Административному департаменту Министерства. ' проводить 
мониторинг исполнения мероприятий указанных в Плане, и ежегодно 
направлять сводную информацию в Министерство культуры и спорта 
Республики Казахстан/

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ответственного секретаря Министерства Токежанова В.Т.
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5. Настоящий і

Министр здраво©щ 
Республики .Каз^ Ш.Ешржшшт
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Ңазақетаи Республикасында тілдерді 
дамыту мен кшідашудьщ 
2І11-202© жылдарға арралшм
мемлекеттік бағдарл;шасьш денсаулық сақтау жүйесінде 
іске асыру жвяіндеті 2017-2019 жылдарға арналғаи 
іс-шаралар жоспарьш бекіту туралы

Қазақстан Реснубликасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы 
№ 110 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту 
мен қолданудың 20і 1-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын, 
совдай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 27 қаңтардағы 
№ 23 қауяыскмен бекітІлген Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту 
мен қолданудың 20 11-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі 2017-2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру мақсатында. Б¥ЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту 
мен қолданудың 2011 -2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
денсаулық сақтау жуйесінде іске асыру жөніндегі 2017-2019 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспары (бұдан эрі -  Жоспар) бекітілсін.

2. Қазақетан 'Республикасы Денсаулық сақтау минйстрлігінің (бұдан 
әрі -  Министрлік) Фармация, Медициналық қызметке ақы төлеу, Қоғамдық 
денсаулық саутау комитеттері және олардың аумақтьщ бөлімШеяері, 
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау 
басқармалары (келіеім бойынша), Министрліктің ведомстволық бағыныстағы 
ұйымдары:

1) Жоспарда ктрсегілген іс-шараларды іске асыруды және уақтылы 
орындалуын;/

2) Мшистрліктщ Әкімшілік департаментіне 2017-2019 жылдардың 
20 желтоқсаныкаи кешіктірмей Жоспардың орындалуы туралы ақпаратты 
ұсынуды қамтамасж етсін.

3. Миниетрліктің Әкімшілік департамент! Жоспарда қөрсетіяген
іс-шаралардың орыңцглуына мониторинг жүргізсін және жиьштық ақпаратш 
жыл сайын Қазақстая Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне 
жіберсін. ®
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Қазақстан Республика/ 
Денсаульіқ сактау

4. Осы бұйрықтьщ орындалуын /бақыла^ Министрліктің жауапты 
хатшысы Б.Т. Төкежановқа жүкті

5. Осы бұйрық қол қойылған^сүңікен бастап күшіне енеді.


